Hotel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8
SI-5282 Cerkno
Slovenija

T: +386 5 37 43 400
F: +386 5 37 43 433
W: www.hotel-cerkno.si
E: info@hotel-cerkno.si

HOTEL CERKNO
Zima 2017/2018
Cena polpenziona,
dvoposteljna soba
na osebo na dan
(v EUR)
Standard soba+
Standard soba

Novo leto
23. 12. – 02. 01.

71 €
64 €

Še več za manj
denarja do 50% popusta
za drugo
osebo*
13.01. - 03.02.
69 €
62 €

Vroče
ponudbe**
03.02 - 17.02.

65 €
62 €

Smučajte
brezplačno***
do 23.12.
03.03. – do
konca zimske
sezone
69 €
62 €

Počitnice
02.01. – 13.01.
17.02. – 03.03.

Obvezno doplačilo za Silvestrovanje (Hotel Cerkno) 40 € odrasli; 20 € otroci od 6. do 14. leta.
Minimalno bivanje v novoletnem terminu je 4 noči v ostalih terminih 3 noči.
*/**/*** Še več za manj denarja, Smučajte brezplačno in Vroče ponudbe: posebno ugodni paketi,
dodatni popusti za otroke
Cene vključujejo:
 polpenzion
 ski bus od hotela do smučišča
 hramba smuči in smučarskih čevljev v ogrevani shrambi na smučišču ali v hotelu
 kopanje v bazenu s termalno vodo
 vstop v fitnes
 brezplačen wi-fi po vseh sobah
 animacija po programu
Popusti
 ob nakupu smučarskih vozovnice od 30% do 40% popusta na redne cene vozovnic
 otroci do 6. leta, ki spijo pri starših: brezplačno
 otroci do 6. leta, ki spijo na pomožnem ležišču: -75%
 otroci do 6. leta, ki spijo na osnovnem ležišču: -40%
 otroci od 6. do 12. leta, ki spijo na pomožnem ležišču: -50%
 otroci od 6. do 12. leta, ki spijo na osnovnem ležišču: -30%
 otroci od 12. do 14. leta, ki spijo na pomožnem ležišču: -25%
 otroci od 12. do 14. leta, ki spijo na osnovnem ležišču: -15%
 tretja odrasla oseba na osnovnem ležišču: -10%
Doplačila:
 turistična taksa in zavarovanje: 1,50 €/noč/osebo
 doplačilo za enoposteljno sobo na noč: 8,50 €
 doplačilo za domače živali na noč: 6 €
 otroška posteljica doplačilo na noč: 6 €
 najem smučarske opreme – tedenski (odrasli): 98 €
 najem smučarske opreme – tedenski (otroci): 75 €
 doplačilo za eno nočitev s polpenzionom: + 20%

69 €
62 €
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Smučarska vozovnica - tedenska
 odrasli: 105 €
 mladina: 93,80 € veljajo za osebe od vključno letnika (l. rojstva) 1991 do vključno letnika
(letnik rojstva) 2002
 otroci: 65,50 € veljajo za otroke od vključno letnika (l. rojstva) 2003 do vključno letnika
(letnik rojstva) 2011
Ostalo:
 pridržujemo si pravico do spremembe cen
 cene za seminarje so stvar posebnega dogovora
 odhod do 10:00, vselitev po 14:00
 DDV je vključen v ceni
 ob rezervaciji vam priporočamo sklenitev turističnega zavarovanja (plačane in nekoriščene
akontacije ne vračamo)

Cerkno, avgust 2017

Hotel Cerkno d.o.o.,
Direktorica
Manuela Božič Badalič

